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Sumário Palestras 
 
Garimpando Ferramentas Livres para Gestão de Projetos em uma Abordagem Ágil. 
Já arrumou a sua? 

Daniel Abella, MSc, PMP, PMI-ACP 

 
Gerenciar projetos com qualidade exige esforço e dedicação. Além das habilidades interpessoais, temos 
ferramentas que amparam as atividades diárias do projeto alinhadas com os mais diversos métodos. 
Neste sentido, para esta palestra realizamos uma verdadeira garimpagem por ferramentas livres e 
gratuitas para o gerenciamento de projetos na abordagem ágil, a serem usados no gerenciamento, bem 
como nas mais diversas cerimônias, como Sprint Retrospectives, Sprint Planning, Sprint Review, entre 
outras. 
 
 
 
 Trilha PMI: 1 PDU Liderança 
  

 

 

Como liderar pessoas em ambientes ágeis? 

Annelise Gripp 

 
A palestra foca nas competências que um líder possui e como é o trabalho dele com times e ambientes 
ágeis. Como pensa, sente e age no dia a dia, quais ações e resultados precisa obter. 
 
 
 Trilha PMI: 1 PDU Liderança 
  

 

 
  



  
 

 

 
Como manter seu PMO vivo? 

Márcio Gomes 

... 
 
 
 Trilha PMI: 1 PDU Estratégico 

 

 

 

Case de Tecnologia – EPC em uma obra aeroportuária. 

Gustavo Aguiar 

... 
 
 
 Trilha PMI: 1 PDU Estratégico 

 

 

 

Modelo Spotify: Segredos para o sucesso na implementação. 

Eliani Figueiró 

 
A transformação cultural para o mindset Ágil é um grande desafio para as organizações. Principalmente 
para as grandes corporações. Vou contar como em 18 meses conseguimos transformar a cultura do time, 
implantando o modelo Spotify de Squads, formando times de altíssima performance, que aprenderam a 
gerenciar seus projetos com maestria. Entenda o caminho percorrido, desafios e resultados alcançados. 
 
 
 Trilha PMI: 1 PDU Estratégico 

 

 
PITCH dos Finalistas do PRÊMIO PMI BAHIA Melhores do Ano – Projeto e PMO 
 
 
 Trilha PMI: 1 PDU Técnico 

 

 



  
 

 

 

Sumário dos Workshops 

 

 
Gestão de Programas na Prática 

Cláudio C. Boros, PMP, PRINCE2, PMO-CC, HCMP 

 
Neste workshop serão apresentados os conceitos básicos de gestão de programas do PMI e MSP 
(AXELOS), com destaque para os conceitos de Tranches, Business Case e Gestão de Benefícios 
necessários para a prática da oficina. 
 
 
 Trilha PMI: 2 PDU Liderança | 2 PDU Técnico 

 

 
O Impacto do BIM e LEAN no Gerenciamento de Projetos para a engenharia e 

arquitetura 

Heron Santos, PMP, PMI-SP, PMI-RMP 

Serão apresentados conceitos de BIM e LEAN, suas ferramentas de trabalho e aplicabilidade, com 
exemplos práticos para a construção virtual (BIM-4D), e as mudanças provocadas no gerenciamento de 
projetos, na engenharia e arquitetura, devido a 4 revolução industrial. 
 

 Trilha PMI: 2 PDU Estratégico | 2 PDU Técnico 

 
 
 
 
Digital Transformation Sprint 

Henrique Diniz, MSc, PMO-CC, HCMP, CSM, BLACK BELT | Mentor e 
Doutorando na Université de Bordeaux 
 
O framework DT Sprint é para que sua organização desenvolva projetos de inovação e transformação para 
Era Digital. Durante o workshop, os participantes terão uma visão de como o gerenciamento de projetos e 
negócios integrados com práticas ágeis podem gerar benefícios eficazes para o proposito profissional e seu 
negócio. 
  
Durante esse Workshop, você irá entender: 



  
 

 

• Definição do propósito • Cultura na transformação digital • Definição do Ambiente colaborativo • Pessoas 
e Estrutura Organizacional • O modelo DT Sprint • Práticas Progressivas (Ágil / Scrum, Lean 4.0, DevOps, 
entre outras) • Tecnologias Inovadoras (Cloud Computing, Big Data, Internet da Coisas, Inteligência 
Artificial, entre outras) • Os primeiros passos para uso do DT Sprint. 

 

 Trilha PMI: 1 PDU Liderança | 2 PDU Estratégico | 1 PDU Técnico 

 
 
 
Risco no projeto é não se comunicar 

Márcio Gomes e Flávio Luiz O Silva, MBA, PMP, PMO-CC 
 
Em tempos de informações tão dinâmicas, as organizações têm buscado desenvolver e utilizar exemplos 
de práticas de sucesso, para dialogar, acompanhar e gerenciar suas equipes e stakeholders. O Gerente de 
Projetos tem um papel estratégico nessas ações e não se comunicar adequadamente introduz um risco 
enorme para o sucesso e alcance dos objetivos. 
  
Algumas questões frequentemente estão rondando nossos projetos: Como sensibilizar os diversos atores 
na realização de um gerenciamento adequado de Projetos? Como aumentar o comprometimento de quem 
repassa as informações com melhor transparência e no prazo estipulado? Como comunicar melhor o 
desempenho e gerenciar os resultados? 
 
Nesse workshop você irá aprimorar as competências gerenciais para desenvolver a sinergia necessária 
para se comunicar bem e conduzir a equipe para o alcance dos resultados nos projetos e ações na 
organização, aprendendo aspectos básicos de LIDERANÇA e como EMPODERAR as pessoas para que 
se envolvam apropriadamente ao comunicar suas ideias e opiniões e considerações técnicas, respeitando-
se sempre a diversidade e valorizando o que a outra pessoa tem para falar, praticando a escuta ativa e 
atenciosa e integrando as ideias e planejando bem as ações, antes de agir. Pois sabemos que estar 
preparado para lidar com incertezas, antecipando-se e respondendo aos riscos e aproveitando e facilitando 
as oportunidades com as técnicas de comunicação apropriadas, pode ser decisivo no posicionamento 
competitivo no mercado. 
 
Venha viver essa experiência prática testada e aprovada por diversas organizações, através de dinâmicas 
interativas para consolidar os principais conceitos e técnicas de comunicação e engajamento de 
stakeholders mais difundidas no mercado. 
 
 
 Trilha PMI: 2 PDU Liderança | 2 PDU Técnico 

 
 

 
 



  
 

 

É possível pensar de forma diferente? Uma experiência real de Design Thinking  

Henrique Mariano, MBA, PMP, CSPO, CPA-20 
 
Um tópico amplamente discutido hoje é a necessidade de pensar em novas soluções com a mente aberta 
e deixando de lado velhos hábitos. Baseado no uso de algumas técnicas de Design Thinking e olhando 
para a experimentação de um caso real, a aprendizagem de seus conceitos e benefícios se torna muito 
mais fácil e intuitiva. 
Assim como, o entendimento das possibilidades de uso em situações que necessitam de maior abrangência 
e expansão do escopo da solução, evitando apenas abordagens tradicionais.  
Os principais objetivos do workshop são: 
• Apresentar algumas técnicas e ferramentas utilizadas no Design Thinking.  
• Compreender a relação entre Design Thinking e Gestão de Projetos.  
• Entender a aplicação de algumas técnicas considerando um caso real.  
• Discutir desafios e tendências futuras na evolução de ideias e projetos inovadores. 
 
 
 Trilha PMI: 2 PDU Estratégico | 2 PDU Técnico 

 
 
 

 
Controle dos Sentimentos e Gestão das Emoções 

Luciana Seluque, PMP, PMO-CP, Black Belt 

 
Este workshop tem como foco a inteligência emocional e Soft Skills. Controle dos sentimentos, gestão das 
emoções e autoconhecimento, são o caminho para o sucesso profissional! O workshop irá abordar os 
benefícios da Inteligência Emocional e das Competências Socioemocionais e Comportamentais (Soft 
Skills) para a vida profissional. Principias Tópicos: 

 A Gestão das Emoções e o sucesso profissional 

 Autoconhecimento e processo decisório 

 Características de pessoas com alta Inteligência Emocional 

 Competências Socioemocionais e Comportamentais 

 14 Passos para desenvolver a Inteligência Emocional 
 

O workshop é destinado a profissionais que desejam desenvolver controle emocional, resiliência, 
assertividade, comunicação e habilidades interpessoais para melhorar o desempenho profissional e os 
relacionamentos pessoais. 

 Trilha PMI: 4 PDU Liderança 
 

 

 



  
 

 

Gestão de Mudanças: uma abordagem para obter resultados em projetos e 
agilidade organizacional 

Pedro Barbosa, MSc, PROSCI 
 
As mudanças são inevitáveis nas organizações. Cada vez mais somos cobrados por entregas de valor 
que geram resultados sustentáveis. 
 
Mas como sobreviver nesses ambientes em constante transformação? 
 
Esse workshop te ajudará a compreender uma nova perspectiva para gerenciar as mudanças 
organizacionais e uma nova forma de desenvolver agilidade nas organizações. 
 
 
 Trilha PMI: 4 PDU Estratégico 

 
 

 
Kanban eXperience 

Renata de Podestá Gaspar, MSc, PMP®, ITIL®, ASF® 
 
Kanban é um termo de origem japonesa e significa literalmente “cartão” ou “sinalização”. O método Kanban 
tem suas origens no Sistema Toyota de Produção, tendo como principal objetivo maximizar a entrega de 
valor aos clientes. Seu conceito principal está relacionado com a utilização de cartões (Post-its, por 
exemplo) para indicar o andamento dos fluxos de produção. Ele é altamente flexível e adaptável para 
qualquer modelo de negócios, desde o chão de fábricas, até processo de desenvolvimento de software, e 
também para controle de suas atividades pessoais no dia a dia.  
 
O objetivo deste Workshop é oferecer um overview de conceitos e boas práticas para criação do quadro 
Kanban e também utilização do processo de fluxo contínuo, colocando a mão na massa e aprendendo de 
forma dinâmica e divertida. 
 
 
 Trilha PMI: 1 PDU Liderança | 3 PDU Técnico 

 
 


